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مالک تشخیص شهري و روستایی بودن واقعه بر

اساس اظهار اعالم کننده می باشد

و درخصوص 

.والدت، محل سکونت والدین نوزاد است

نکته ھا



پیشگفتار

از بسیاري واقع در .کنیم می زندگی واقعی و مجازي دنیاي از تلفیقی در امروزه
با اما اند؛ داشته وجود انسانی جوامع بطن در امروز به تا گذشته از دنیا مسائل و ها پدیده

اجتماعی  هاي پدیده  انواع وجود و انسان زندگی بر حاکم شرایط تغییر علت به زمان گذر

لحاظ به  ها پدیده از برخی  اثرات  کنونی،   اجتماع شرایط   و ساختار بر ها آن اثرات و

این  .اند گرفته  قرار  بررسی  و توجه  مورد  اجتماعی مسائل  دیگر از بیش  گستردگی،

شاخه و رشته در  خاص،  موارد در .باشند داشته خاص یا عام شمول توانند می ها پدیده

هاي الیه  دیگر  بر  نامحسوسی  اثرات  و گرفته قرار  تحقیق و بررسی مورد خود علمی

اجتماع  هاي ایه ل کلیه  در و داشته  عام  شمول ها آن از برخی اما گذارند؛ می اجتماعی

نوع از  جمعیت  مسئله .گذارند می  اجتماع بر گیري همه  و فراگیر اثرات و نموده رسوخ

نوع یا و جدید موضوع جمعیت مسئله واقع در      .باشد می اجتماعی هاي پدیده این دوم

در تغییر به توجه با جمعیت محور حول مطالعه     زمان، گذشت با بلکه نیست، اي شناخته

گذشته در  .است یافته  بیشتري  برگ و شاخ  )تعداد( کمیت  و )ترکیب و ساختار(  کیفیت

براي نظامی نیروهاي لحاظ به      و کار براي انسانی نیروي وجود لحاظ به جمعیت تعداد

مشخصه ترین مهم جمعیت  کنونی، دنیاي در .گرفت می قرار توجه مورد امنیت برقراري

به خود، جمعیت مناسب     کیفی ساختار  مبناي بر کشورها .گردد می محسوب کشور یک

از متأثر یافتگی توسعه عدم  و  فقر دیگر سویی از و یابند می دست توسعه باالي سطوح

اجتماعی، هاي چرخه واقع در       .نماید می بروز جمعیت کیفی و کمی نامناسب ساختار

و ریزي برنامه عدم  .یابد می تغییر جمعیت ساختار مبناي بر ملی امنیت حتی و اقتصادي

سیاستگذاري در راستاي جمعیت متناسب، موجب می گردد تا کشورها خسارت هاي مالی

آگاهی از اخبار حرکات جمعیتی از مسائل مهم دنیاي کنونی.      عظیمی را متحمل شوند

است و کشورها بر مبناي آگاهی از ساختار جمعیت، به جمع آوري داده هاي انسانی توجه

گزارش تحلیلی ثبت رویداد والدت در کشور با تأکید بر شاخص هاي جمعیتی ملی و بین المللی 
بیشتري داشته و   به ایجاد ساز و کار و اتخاذ تدابیر مناسبی   براي آگاهی از 1390سال 

وضعیت نیروي .انسانی و شاخص هاي توسعه انسانی خود می اندیشند بنابراین می توان 
گفت که پایه و اساس مطالعات جمعیتی، آمارهاي وقایع حیاتی می باشد که مبناي اطالعات 

به دست  چنانچه این اعداد. آمده براي مطالعات جمعیتی است و ارقام درست نبوده و یا 
نارسایی  داشته باشد، محاسبات جمعیتی و به تبع آن شناخت تغییر و تحوالت و مقایسه 

شاخص هاي  جمعیتی که نقش کلیدي در برنامه ریزي هاي توسعه دارند، بی فایده خواهد 
رویداد والدت یکی از مؤلفه هاي تأثیرگذار به صورت مستقیم بر جمعیت و.بود همچنین 

ساختار و کیفیت آن است  که با آگاهی از شاخص هاي حاصل از ثبت آن در هر منطقه می 
در این.  توان حرکات جمعیتی آن منطقه را در هر زمان مورد مطالعه قرار داد نوشتار سعی 

بر آن بوده که با بررسی و مطالعه تعداد و شاخص هاي حاصل از ثبت این رویداد، اطالعاتی 
مفید و کاربردي در اختیار استفاده کنندگان آن قرار داده شود
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مقدمه

.واقعه والدت یکی از مهم ترین وقایع حیاتی و عامل اصلی افزایش جمعیت است

جمع آوري و ثبت این رویداد به لحاظ مبنا قرار دادن آمار و اطالعات حاصل از ثبت آن در

محاسبات و پیش بینی هاي جمعیتی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که تعداد

والدت هاي ثبت شده بیانگر میزان هاي باروري در جمعیت بوده و از آنجا که رشد جمعیت

اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار است، لذا لزوم آگاهی از -در برنامه ریزي هاي اقتصادي 

شهري و(وضعیت والدت و باروري در سطوح زمانی مشخص و با مشخصه هاي مکانی 

از سویی دیگر از آنجا که به موجب قانون، مهلت ثبت رویداد. مورد توجه می باشد) روستایی

روز بعد از وقوع می باشد و انتشار بهنگام آمارهاي ثبتی از اهمیت ویژه اي 15والدت تا 

لذا سازمان ثبت احوال کشور طی سالیان متمادي با اجراي طرح هاي ویژه در. برخوردار است

آن در مهلت قانونی مقرر شده به ٪ 99زمینه ثبت بموقع این رویداد موجب گردیده تا حدود 

درصد، مبناي بسیاري از 100به طوري که با پوشش ثبت این واقعه نزدیک به . ثبت برسد

همانطور که اشاره شد افزایش یا کاهش. محاسبات و پیش بینی هاي جمعیتی قرار می گیرد

والدت از پارامترهاي اصلی رشد جمعیت می باشد و همه تصمیم گیري ها و

بدین. سیاست گذاري ها در عرصه هاي مختلف جامعه بر مبناي رشد و ساختار جمعیت است

لحاظ نشریه حاضر واقعه والدت را به طور اختصاصی مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا بتوان

در نقاط شهري و روستایی و بر حسب جنس، گروه 1391با بررسی ثبت این رویداد در سال 

هاي سنی مادران ، نسبت اعالم کننده و محاسبه میزان ها و درصدها، تصویري جامع از

.وضعیت ثبت رویداد والدت در استان ارائه کرد



:تعاریف و مفاهیم بکار رفته در نشریه

  ثبت آن یكسالبھ ثبت واقعھ اي گفتھ مي شود كھ فاصلھ زماني وقوع رویداد تا : ثبت تا یكسال

و یا  كمتر باشد

 .

.شودبه ثبت واقعه اي گفته اي می شود که در همان سال وقوع ثبت : ثبت جاري

به ثبت واقعه اي گفته می شود که در سال هاي بعد از وقوع واقعه: ثبت معوقه

.ثبت گردد

والدت شهري یا روستایی بر حسب مکان: والدت شهري و روستایی

محل سکونت والدین و در صورت مشخص نبودن یکی از) شهر یا روستا(جغرافیایی 

والدین، محل سکونت هر کدام از آن ها که واقعه را اعالم کرده اند تعیین می شود و در

)اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی(غیر این صورت بر مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان 

.مشخص می گردد

روز از تاریخ والدت 15مهلت اعالم والدت : ثبت والدت در مهلت قانونی

روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت 15لذا اگر والدت در طول مدت . طفل است

.قانونی است

فاصله زمانی بین زمان وقوع رویداد، تا زمان ثبت آن: فاصله وقوع تا ثبت

.می باشد

.



اعالم و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب: سمت اعالم کننده ثبت والدت

به عهده اشخاص زیر خواهد بود

پدر- 1

پدر و مادر- 2

جد پدري- 3

جد پدري و مادر- 4

قیم-  5

مادر در صورت غیبت پدر- 6

.طی نامه رسمی از طرف مأمور انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات اعالم شود:  27ماده - 7

نماینده مؤسسه در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا - 8

ندامتگاه، کانون اصالح و تربیت و غیره، متصدیان: محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر

این سازمان ها مکلف به اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت الزم براي انجام وظایف صاحب

.واقعه می باشند

.امین شخص حقیقی صاحب واقعه، وصی و وکیل بوده است: سایر شامل مواردي مانند -9



قوانین ثبت والدت

وظایف سازمان ثبت احوال کشور ، در رابطه با والدت

ثبت والدت و صدور شناسنامه

صدور گواهی والدت براي اتباع خارجی

والدت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به

نماینده یا مأمور ثبت احوال اعالم شود و والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور

به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا

.به سازمان ثبت احوال کشور اعالم می شود

والدت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و والدت واقع در خارج از

.کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد

براي هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می گردد و شماره

.شناسنامه هر شخص و کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد

ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا ماماي رسمی یا مؤسسه اي که طفل در

آن جا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه

.ثبت می شود

روز والدت و. مهلت ثبت اعالم والدت، پانزده روز از تاریخ والدت طفل است

تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که والدت

در اثناي سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد، مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به

.مقصد محسوب می شود

:اعالم و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود



پدر یا جد پدری

.مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد 2

وصی یا قیم یا امین 3

.اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری از طفل می باشند 4

.متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است 5

.سال تمام به باال باشد 08صاحب واقعه ای که سن او از   6

در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امضاء

اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعالم

والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام

اگر مادر اعالم کننده باشد نام خانوادگی.کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد

.مادر به طفل داده می شود

هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند با نام خانوادگی آزاد و نام های فرضی در محل

.اسامی ابوین تنظیم می گردد

نماینده یا مأمور ثبت احوال، والدت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام

.قانونی به دادستان اطالع خواهد داد

ماما یا پزشکی که در حین والدت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به

صدور گواهی والدت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت

.اعالم می باشند

انتخاب نام با اعالم کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفاً

.یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد

هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود، برای هریک دفتر ثبت کل

.وقایع جداگانه به ترتیب تولد با ذکر ساعت والدت تنظیم خواهد شد



اردبیلمختصات استان 

استان اردبیل در شمال غربی فالت ایران، با بیش از 18 هزار و 50 کیلومتر 
این استان از شمال به  . مربع، یک درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد

رود ارس ، دشت مغان و بالها رود در جمهوری آذربایجان، از شرق به رشته  
کوههای طالش و بغرو در استان گیالن ، از جنوب به رشته کوه ها، دره ها و 
جلگه های به هم پیوسته استان زنجان و از غرب به استان آذربایجان شرقی  

. محدود است 
کیلومتر با جمهوری آذربایجان هم   5/282چهار شهرستان این استان در طول 

کیلومتر از این مرز، رودهای ارس و بالهارود جریان   159در . مرز هستند
دارند. در طول این مرز، استان اردبیل با جمهوری آذربایجان از دو نقطه  

آذربایجان شرقی مرزهای مشترک با . اصالندوز و بیله سوار ارتباط دارد
شهرستانهای پارس آباد ، مشکین شهر ، اردبیل و خلخال دارد. استان اردبیل  

همچنین در جنوب با استان زنجان همجوار است. این استان از مشرق با استان  
گیالن از طریق شهرهای اردبیل و خلخال و رشته کوه طالش همسایه می باشد. 

راه ارتباطی استان اردبیل با مرکز کشور از طریق محور اردبیل ـ آستارا (  
گردنه حیران ) واز راه رشت و قزوین به تهران میسر می شود.و مسیر جدید 

استان اردبیل   جاده سرچم از طریق میانه نیز از راههای ارتباطی با مرکز است
به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی در سال 1372 از محدوده 
سیاسی ـ اداری استان آذربایجان شرقی جدا شده و به عنوان استانی مستقل  

. در تقسیمات کشوری جای گرفت 

این استان دارای ١٠ شهرستان،  ٢٧ بخش،  ۶٧ ١٨٧۶دهستان و  . آبادی است 
شهرستان اردبیل دارای چهار نوع آب وهوای مدیترانه ای گرم، مدیترانه ای  

شهرستان . معتدل، کوهستانی سرد و معتدل است 
استان اردبیل، مانند بسیاری از مناطق مستعد کشور در زمینه بافت انواع  

زیراندازها دارای قدمت و اصالت بوده و صنعتگران و هنرمندان روستایی و  
شهری با عرضه هنر و استعدادهای درخشان خود، توانسته اند نمونه های  

بارزی از آثار نفیس و ارزنده صنایع دستی را با نام منطقه خود به ثبت  
برسانند. قالی بافی, ورنی بافی و جاجیم بافی که تقریباً منحصر بفرد بوده





١٣٩٠آمار والدت استان اردبیل  در یک نگاه 

٢۴۶٠١ :والدت کل

٧۶۵٢ :روستایی
٣٢ :درصد

١۶٩۴٩ :شهري
۶٨ :درصد

12629:مرد
۵١ :درصد

11972:زن
۴٩ :درصد

۲۴۰۱۵ :والدت جاري 

٩٧ :درصد

:ثبت تا یکسال پس از وقوع 

٩٩ :درصد

:ثبت والدت در مهلت قانونی 

٩٨.۶۵ :درصد



چکیده مطالب نشریات

والدت

مورد می باشد که به طور  24601تعداد  1391کل والدت ثبت شده در یکساله سال 
مورد والدت ثبت شده ودر هر ساعت به طور متوسط  68متوسط در هر روز 

نوزاد به دنیا آمده است 3

نفر از جمعیت استان  1000در هزار می باشد یعنی به ازاري هر  19نرخ خام والدت 

شودنفر به جمعیت  اضافه می  19

پسر  105دختر  100می باشد یعنی در مقابل هر  105: نسبت جنسی پسر به دختر

شدهمتولد 

والدت روستایی  100می باشد یعنی در مقابل هر  221:نسبت شهري به روستایی 

ایموالدت شهري داشته  221



تغييرات فراوانی والدت ثبت شده

محل جغرافیایی و 
تعداد  جنس

درصد تغییرنسبت 
به سال قبل

نرخ کل والدت

کل

  
  

جمع
24601

٢.٩٠
19.4

مرد
12629

١.٨٩
19.3

زن
11972

٣.٩٩
19

شهري

جمع
16949

٨.٧٩
21.3

8704٧.٧١21.6مرد

8245٩.٩۵20.9زن

روستایی

٨.١٢15.9-7652جمع

٩.٠٢16.4-3925مرد

٧.١۵15.2-3727زن

مورد می باشد که در مقایسه با مدت مشابه   24601تعداد  1391تعداد والدت هاي ثبت شده در سال 
در صد افزایش ثبت والدت نشان می دهد  2.9سال قبل 

درصد مابقی در نقاط روستایی اتفاق  31در صد والدت هاي ثبت شده در نقاط شهري می باشد و  69
افتاده است 

آن در نقاط روستایی اتفاق افتاده است % 49والدت هاي ثبت شده در نقاط شهري و  ۵١%



 

نرخ والدت  

19.4جمع

22.4اردبیل

14.5بیله سوار

21.8پارس آباد

18.7خلخال

9.9سرعین

13.6کوثر

23.1گرمی

20.2مشگین شهر

7.9نمین

10.8نیر



 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

بيلھ اردبيلجمع
سوار

پارس 
آباد

مشگين گرميكوثرسرعينخلخال
شھر

نيرنمين



شھری

روستايی

مرد

زن



٢٢٠٠٠

٢٢۵٠٠

٢٣٠٠٠

٢٣۵٠٠

٢۴٠٠٠

٢۴۵٠٠

٢۵٠٠٠

١٣٩١سال ١٣٩٠سال ١٣٨٩سال ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨۶سال 

 

با توجه به نمودارز باال  سیر صعودي روند ثبت والدت در استان 

اردبیل کامال مشخص می باشد 

که نشان دهنده رشد میزان تولد در استان اردبیل می باشد



شهريکل
روستایی

صددرفراوانیدرصدفراوانیسهمکل

٢۴۶٠١١٠٠١۶٩۴٩۶٨.٩٠٧۶۵٢٣١.١٠کل

١٢٣۴٣۵٠.٢١٠۵٢٨٨۵.٣٠١٨١۵١۴.٧٠ اردبیل

٨٢٨٣.۴۴۴۴۵٣.۶٢٣٨۴۴۶.٣٨ بیله سوار

٣٧١٨١۵.١٢٣١٩۶٢.٣٧١٣٩٩٣٧.۶٣ پارس آباد

١۵۴٨۶.٣٧٧٣۴٩.٩۴٧٧۵۵٠.٠۶  خلخال

١٧٨٠.٧۴٩٢٧.۵٣١٢٩٧٢.۴٧  سرعین

۴٠٣١.۶١١٢٢٧.٧٩٢٩١٧٢.٢١ کوثر

١۵٠٧۶.١٧١٩۴٧.٧١٧٨٨۵٢.٢٩ گرمی

٣٣٢٨١٣.۵١۶٩٧۵٠.٩٩١۶٣١۴٩.٠١  مشگین شهر

۴٩٠٢.٠٢۴٧۵٠.۴١٢۴٣۴٩.۵٩ نمین

٢۵٨١.٠۶١٢٣.۶۴١٩٧٧۶.٣۶ نیر

 



در صد ثبت والدت 68.9مشخص می شود که حدود  1391با بررسی والدت هاي ثبت شده در سال 

درصد ما بقی در نقاط روستایی ثبت شده است 31.1در نقاط شهري و 

بیشترین فراوانی والدت شهري ثبت شده مربوط به شهرستان اردبیل  و کمترین میزان ثبت والدت    
مربوط به شهرستان سرعین می باشد

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١۴٠٠٠

بیلھ اردبیل 
سوار 

پارس 
آباد 

مشگین گرمي كوثر سرعین خلخال 
شھر 

نیر نمین 



ثبت در مهلت قانونی
تعداد کل والدت

نسبت 
جنسی

کلمردزن
نسبت 
جنسی

  کلمردزن

جمع105.5119711263024101105.5119711263024601

اردبیل105.76001634212080105.76001634212343

بیله سوار108.6397431814108.6397431828

پارس آباد105.3181119073657105.3181119073718

خلخال111.27338151528111.27338151548

سرعین95.6918717195.69187178

کوثر98.520320039898.5203200403

گرمی102.37457621471102.37457621507

مشگین شهر108.0160017283264108.0160017283328

نمین84.226622447284.2266224490

نیر108.1124134246108.1124134258

 



بررسی روي ولدت هاي ثبت شده مشاهده می شود که نسبت جنسی استان با 

شودمرد متولد می  105زن  100می باشد یعنی در مقابل هر  105

درصد می باشد 111خلخال با  بیشترین میزان پسر زایی متعلق به شهرستان 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

بیلھ اردبیلجمع
سوار

پارس 
آباد

مشگین گرميكوثرسرعینخلخال
شھر

نیرنمین



معوقه

کلجاري

  

جمعدر صدجاريدر صدمعوقهدر صد

جمع2.3858697.622401510024601

اردبیل2.3028497.701205950.212343

بیله سوار2.171897.838103.4828

پارس آباد2.218297.79363615.13718

خلخال2.263597.7415136.31548

سرعین3.93796.071710.7178

کوثر3.231396.773901.6403

گرمی2.593997.4114686.11507

مشگین شهر2.016797.99326113.53328

نمین5.102594.904652.0490

نیر٢٠١۶٩٣.٨٠٢۴٢١.٠٢۵٨.۶

 



ثبت جاري در استان اردبیل با بررسی والدت هاي ثبت شده 

درصد مابقی به   22در صد اسناد در سال جاري ثبت شده اند و  97.65مشخص می شود که 
صورت معوقه ثبت شده است

مربوط به مشکین شهر  97.99بیشترین در صد ثبت در زمان جاري با 

متعلق به سرعین می باشد   97.07کمترین در صد ثبت در جاري با 

٩۴.٠٠

٩۵.٠٠

٩۶.٠٠

٩٧.٠٠

٩٨.٠٠

٩٩.٠٠

١٠٠.٠٠

بيله اردبيلجمع
سوار

پارس 
آباد

مشگين گرميكوثرسرعينخلخال
شهر

نيرنمين

معوقه

جاری



 

والدتمهلت قانونیخارج از مهلت 

درصدخارج از مهلت در صد

  کلدر صدمهلت قانونی

2.0350097.97

جمع2410110024601

2.1326397.87

اردبیل1208050.1712343

1.691498.31

بیله سوار8143.37828

1.646198.36

پارس آباد365715.113718

1.292098.71

خلخال15286.291548

3.93796.07

سرعین1710.72178

1.24598.76

کوثر3981.64403

2.393697.61

گرمی14716.131507

1.926498.08

مشگین شهر326413.533328

3.671896.33

نمین4721.99490

نیر4.651295.352461.05258



 

مهلت قانونی ثبت

با بررسی اسناد والدت ثبت شده در مهلت قانونی معلوم می شود که استان اردبیل در  
در صد می باشد  97.97در صد ثبت در مهلت قانونی اش  91سال 

درصد کمترین  95.25درصد بیشترین و شهرستان نیر با  98.86و شهرستان کوثر با 
درصد ثبت را به خود اختصاص دادن

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١۴٠٠٠

بيله اردبيل
سوار

پارس 
آباد

مشگين گرميكوثرسرعينخلخال
شهر

نيرنمين

مهلت قانونی خارج از مهلت 



کلشهريروستایی

سمت اعالم 
کننده

تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

جمع10076521001694910024601

پدرومادر1.581211.1681981.3319

89.31683491.291547290.722306
جدپدري 

ومادر

جدپدري4.553482.8794883.4836

سایر0.0970.04170.114



در صد نسبت اعالم   90.7والدت ثبت شده در استان اردبیل نشان می دهد که اسناد 
درصد مابقی را   6درصد نسبت اعالم کنندگان را مادر و  4.1کنندگان را پدر و 

دیگر

اعضاي خانواده تشکیل می دهند 

جمع

جمع

پدر

پدرومادر

جدپدري ومادر

جدپدري

دادگاه

صاحب سند

مادر



گروه سنیجمعدر صدشهریدر صدروستايیدر صد

جمع١٠٠٧۶۵٢١٠٠١۶٩۴٩١٠٠٢۴۶٠١

سال ١۵كمتر از ٠.٣۴٢۶٠.١۶٢٧٠.٢٢۵٣

١۶.٣٧١٢۵٣١١.٣۵١٩٢۴١٢.٩١٣١٧٧١۵-١٩

٢٩.۴۴٢٢۵٣٢٧.٣٩۴۶۴٢٢٨.٠٣۶٨٩۵٢-٢٠۴

٢٧.١٠٢٠٧۴٣٠.٩٢۵٢۴١٢٩.٧٣٧٣١۵٢۵-٢٩

١۶.۵۶١٢۶٧٢٠.٣٠٣۴۴٠١٩.١٣۴٣-٧٠٧٣٠۴

٧.٧٢۵٩١٨.٠٩١٣٧٢٧.٩٨١٩۶٣٣۵-٣٩

٢.٠١١۵۴١.۵٧٢۶۶١.٧١۴٢٠۴٠-۴۴

٠.١۶١٢٠.١۵٢۶٠.١۵٣٨۴۵-۴٩

٠.٠۴٣٠.٠١٢٠.٠٢۵
 ۴٩بيشتر از 
سال

نامشخص٠.٢۵١٩٠.٠۵٩٠.١١٢٨

 



 

می شود که بیشترین گروه سنی مادران متعلق به  نمودار باال مشخص توجه به با 
ساله در رده بعدي   24-20ساله می باشد  و گروه سنی  29- 25گروه سنی 

قرار دارد

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

۵٠٠٠

۶٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

كمتر از 

سال ١۵

بیشتر از ۴۴۴۵-۴٩-٣٩۴٠-٣۴٣۵-٢٩٣٠-٢۴٢۵-١٩٢٠-١۵

سال ۴٩

نامشخص



استان اردبیل می باشد که به بررسی    1391نشریه موجود نشریه والدت سال 

تخصصی والدت استان اردبیل می باشد 

: نتیجه

آن شهري %   68از کل والدت ثبت شده استان اردبیل 

آن روستایی می باشد% 32و 

مورد می باشد که در   24601تعداد  1391تعداد والدت هاي ثبت شده در سال 

می دهد نشان در صد افزایش ثبت والدت  2.9مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

در هزار می باشد   یعنی   19.4نرخ خام والدت استان اردبیل 

نفر به جمعیت استان 20به ازاي هر هزار نفر از جمعیت استان   

اضافه می شود

روند صعودي   1391تا 1386سالهاي اردبیل طی والدت در استان  روند ثبت 

دارد

می باشد یعنی   105نسبت جنسی پسر به دختر در استان اردبیل 

والدت پسر داریم 105والدت دختر    100به ازاي هر 

امید واریم این نشریه کمکی در شناخت بهتر وضعیت والدت استان اردبیل داشته  
باشد

با تشکر قادر پیران کارشناس آمار استان



تهيه و تنظيم معاونت آمار و انفورماتيک 
کارشناس آمار استان
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